
LEI N° 1.17812020, DE 06 DE MARÇO DE 2020. 

"Institui gratificação de plantão e sobreaviso 
aos Conselheiros Tutelares dó Município de 
Brejinho de Nazaré/TO e dá outras 
providências". 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BRZJINBO DE NAZARÉ, Estado do 
Tocantins: Faz saber, em cumprimento as atribuições previstas na Lei Orgânica 
Municipal, que o Poder Legislativo APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1 1  - Esta Lei regulamenta o regime de plantão e sobreaviso aos 
Conselheiros Tutelares do Município de Brejinho de Nazaré - TO. 

Art. 2° - Para fins da presente lei ficam estabelecidos os seguintes 
conceitos: 

1 - Plantão: regime de serviço prestado pelo Conselheiro Tutelar fora 
do horário normal de expediente; 

II - Sobreaviso: o Conselheiro Tutelar permanece em sua residência 
a disposição da Administração, fora do horário normal de expediente, para ser 
convocado ao serviço quando acionado; 

Art. 31  - Os plantões de 24 (vinte e quatro horas) serão aos finais de 
semana (sábados e domingos e feriados), 

Art. 4° - Fica instituído o regime de sobreaviso de 13 (treze horas), de 
segunda as sextas-feiras, das 18 OOh as 07 OOh do dia seguinte 

Art. 5° - O valor do plantão será de R$ 60,00 (sessenta reais) e o valor 
do sobreaviso de R$ 30,00 (trinta reais). 

Art. 6° - Os membros do Conselho Tutelar ficarão responsáveis em 
protocolar perante o Departamento de Recursos Humanos na Prefeitura Municipal 
de Brejinho de Nazaré/TO, o calendário de plantões e sobreavisos ate o dia 20 
(vinte) do mês que antecede a realização dos plantões e sobreavisos 

Art. 7° . Os plantões e sobreavisos serão pagos juntamente com o 
encaminhamento da frequência mensal de cada Conselheiro Tutelar ao 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Brejinho de 
Nazaré/TO.  

Art. 8° - As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão 
a conta das respectivas dotações orçamentarias de cada exercício financeiro, 
apropriadas para tal fim 
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Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BREJINHO DE 
NAZARÉ/TO, aos 06 dias do mês de março de 2020. 

MJY7JKI IIYASHJDA 
PEØEITA MUNICIPAL 
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"Institui gratificação de plantão e sobreaviso aos 
Conselheiros Tutelares do Municipio de Brej iaho de 
Nazaré/TO e dá outras providências". 

A PREFEITAMUNICIPALDE BREJINHO DE NAZARÉ, Estado do 
Tocantins: Faz sabei em cumprimento as atribuições previstas na Lei Orgânica 
Municipal, que o PodertegislativoAPROVOU eco SANCIONO asegointe Lei: 

Art. 1D  Esta Lei regulamenta o regime de plantão e sobreaviso aos 
Conselheiros Tutelares do Município de Brejinho de Nazaré - TO. 

Aru 2° - Para fins da presente lei ficam estabelecidos os seguintes 
conceitos: 

- Plantão: regime de serviço prestado pelo Conselheiro Tutelar fora 
do horário normal de expediente; 

II - Sobreaviso: o Conselheiro Tutelar permanece cru sua residência 
a disposição da Administração, fora do horário normal de expediente, para ser 
convocado ao sei -viço quando acionado; 

Are 3°- Os plantões da 24 (vinte e quatro horas) serão aos finais de 
semnaa (sábados e domingos o feriados); 

Art. 40 - Fica iostiliaido o regime de sobreaviso de 13 (treze horas), 
de segunda às sextas-feiras, das 12:00h às 07:0011 do dia seguinte. 

Art. 5°-O valor do plantão será de R$ 60,00 (sessenta reais) e o valor 
do sobreaviso de R$ 30,00 (trinta reais). 

Art. 6 1 ' - Os membros do Conselho Tutelar ficarão responsáveis 
em protocolar perante o Departamento de Recursos Humanos na Prefeitura 
Municipal de Brejinho de Nazaré/T0, o calendário de plantões e sobreavisos 
até o dia 20 (vinte) do mês que antecede a realização dos plantões e sobreavisos. 

Art. 7' - Os plantões e sobreavisos serão pagos juntamente com 
o encaminhamento da frequência mensal de cada Conselheiro Tutelar ao 
Departamento de Recursos Menianos da Prefeitura Municipal dc 13 rejinho de 
Nazaré/TO. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP N 2.2001 OS 245512501, QUE INSTITUI 
A INFRAESTRUTU RA OS CHAVES pÜBLIcAS BRASILEIRA . IC p-DRASIL. 

Art. 8- -  As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão 
à conta das respectivas danações orçamentarias de cada exercício financeiro, 
apropriadas para tal fim. 

Ar, 9° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BREJINHO DE 
NAZARÉ/TO, aos 06 dias do mês de março de 2020. 

MIVUKI HVASHIDA 
PREFEITA MUNICIPAL 

RESUI.I'AIM) DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
PREGÃO PRESENCIAL 00412020— PROCESSO 141/2020 

Considerando a realização do procedimento licisatório já qualificado 
nos autos, que tem por objeto: Aquisição de Pá carregadeira sobre rodas, para 
atender as demandas do muaicipio de brejinho de Nazaré/TO. Tornamos público 
pata conhecimento dos interessados o resultado a seguir: Empresa OBMAQ 
COMPANHIA BRASILEIRA DE MÁQUINAS LTDA, inscrita no CNPI n' 
11.239.764/0002-31, com menor valor apresentado, perfazendo o valor total de 
R.$ 290.000,00 (duzentos e noventa ri! reais). Oportunidade em que declaramos 
a mesma como VENCEDORA deste processo licitatõrio. 

l3rejinho de Nazaré —TO, 06 de março de 2020. 

Vure Lopes Vanderley 
Pregoeiro 

RESULTADO DE PROCEDIMENTO LICI.TATÓRLO 
REPUI3LICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2020 
PROCESSO 252412019 

Considerando a realização do procedimento licitatóriojá qualificado 
nos autos, que tem por objeto: Contratação de instituição financeira, pública ou 
privada, para operar os serviços de processamento e gcrenciamento de créditos 
provenientes da folha de pagamento dos servidores do Município de Brejismho de 
Nazaré/TO. Tórnamospúbilco para conhecimento dos interessados o resultado a 
seguir: foi considerada DESERTA, por não comparecer interessados ao certame. - 

Brcjinho de Nazaré —TO, 06 de março de 2020. 

Vure Lopes Vanderley 
Pregoeiro 

RESULTADO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
PREGÃO PRESENCIAL 00312020 - PROCESSO. 0079/2020 

Considerando a realização do procedimento licitatóriõjá qualificado 
nos autos, que tem por objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
comuns de obras e serviços de engordaria com vistas à realização da reforma 
do centro do idoso do munïcipio de Brcjinho de Naaré/TO. Tornamos público 
para conhecimento dos interessados o resultado a seguir: Empresa ANDRADE 
& FONSECA .LTDA- ME, inscrita no CNPJ n°20.014.409/0001-74, com 
menor valor apresentado, perfazendo o valor total de ES 53.800,00 (cinquenta 
e três mil e oitocentos i -cais). Oportunidade em que declaramos a mesma como 
VENCEDORA deste processo lieitatório. 

Brejinho de Nazaré - TO, 06 de março de 2020, 

'fure Lopes Vanderley 
Pregoeiro. 
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